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YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSA
1 § Soveltamisala
Tätä taksaa sovelletaan
A) Elintarvikelaissa (297/2021) säädettyihin kunnan viranomaisen
suoritteisiin, jotka koskevat
1) 10 ja 13 §:ssä tarkoitettujen rekisteröintiä koskevien
ilmoitusten sekä 9 ja 11 §:ssä tarkoitettujen hyväksymistä
koskevien hakemusten ja ilmoitusten käsittelyä;
2) kunnan valvontasuunnitelmaan sisältyvää 72 §:n 1
momentissa tarkoitettua toimintaa koskevaa tarkastusta ja
näytteiden tutkimista, valvontasuunnitelmaan perustuva
näytteenotto sen sijaan sisältyy vuosittain perittävään
valvonnan perusmaksuun;
3) 40 §:n 1 momentissa tarkoitetun kehotuksen noudattamisen
valvomiseksi tehtyä tarkastusta;
4) elintarvikesäännösten noudattamatta jättämiseen perustuvien
9 luvussa tarkoitettujen hallinnollisten pakkokeinojen ja
sanktioiden noudattamisen valvomiseksi tehtyjä tarkastuksia
5) Euroopan unionin ulkopuolelle elintarvikkeita vievän toimijan
51 §:n 1 momentissa tarkoitettua valvontaa sekä mainitun
pykälän 2 momentissa tarkoitettua vientitodistusta.
Kunta perii elintarvikealan toimijalta hyväksymänsä taksan mukaisen
maksun 27 §:n 4 momentin 5 kohdan tarkoittamasta alkuperätilalla tai
muualla teurastamon ulkopuolella tehtävästä ante mortem -tarkastuksesta.
Kunta perii lisäksi maksun muustakin valvonnasta sekä siihen liittyvistä
tarkastuksista ja tutkimuksista sellaisena, kuin Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 artikloissa 79-85 säädetään (virallista
valvontaa koskeva valvonta-asetus, soveltaminen 14.12.2019 alkaen).
B) Terveydensuojelulaissa (763/1994) säädettyihin kunnan viranomaisen
suoritteisiin, jotka koskevat
1) terveydensuojelulain 13 §:n mukaisista toiminnoista sekä 18 a §:n
mukaisesta vedenjakelualueesta tehtävien ilmoitusten käsittelyä ja
myönnettyjä todistuksia sekä ilmoituksen johdosta terveydensuojelulain
51 §:n nojalla tehtäviä päätöksiä
2) terveydensuojelulain 18 §:n mukaisen laitoksen hyväksymistä
3) terveydensuojelulain 6 §:n kunnalliseen valvontasuunnitelmaan
sisältyvää tarkastusta, näytteenottoa ja näytteen tutkimista
4) terveydensuojelulain 6 §:n kunnalliseen valvontasuunnitelmaan
sisältyvän tarkastuksen perusteella annettujen määräysten valvontaa
silloin, kun määräysten antaminen perustuu tämän lain säännösten
noudattamatta jättämiseen
5) terveydensuojelulain 6 §:n nojalla myönnettyjä todistuksia
(laivatarkastukset)
6) terveydensuojelulain 13 §:n ja 18 a §:n mukaisen ilmoituksen ja
terveydensuojelulain 18 §:n mukaisen hakemuksen vireilläolosta,
kuulemisesta ja päätöksestä ilmoittamisesta aiheutuvia kuluja
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7) terveydensuojelulain 13 §:n nojalla tehtyjen ilmoitusten perusteella
annettujen määräysten valvontaa
8) terveydensuojelulain 18 §:n nojalla tehdyn hakemuksen ja 18 a §:n
ilmoituksen perusteella annettujen määräysten valvontaa sekä 20 §:ssä
edellytettyyn talousveden laadun valvontaa ja tarkkailua
9) terveydensuojelulain 20 §:n nojalla tehtävää riskinarvioinnin
hyväksymistä
10) terveydensuojelulain 29 §:ssä edellytettyyn uimaveden säännöllistä
valvontaa
11) kaivon omistajalta talousvesitutkimuksista silloin, kun kysymys ei ole
16 §:n ja 4 momentissa tarkoitetusta talousvettä toimittavasta
laitoksesta (arvonlisäverollinen)
12) ympäristönsuojelulain 17 luvussa tarkoitetun valtioneuvoston
asetuksen noudattamisen valvontaan liittyviä tarkastuksia
13) säteilylain 173 §:ssä tarkoitettua solariumlaitteen tarkastusta.
Jos mittaukset, näytteenotot, tutkimukset ja selvitykset voidaan teettää
myös ulkopuolisella, kyseessä on arvonlisäverollinen maksu.
C) Tupakkalaissa (549/2016) säädettyihin kunnan suoritteisiin, jotka koskevat
1) tupakkalain 44 §:ssä tarkoitettua vähittäismyyntilupaa koskevan
hakemuksen käsittelyä
2) tupakkalain 48 §:ssä tarkoitetun nikotiininesteen vähittäismyyntiä
koskevan ilmoituksen käsittelyä
3) tupakkalain 50 §:ssä tarkoitetun tukkumyynti-ilmoituksen käsittelyä
4) tupakkalain 79 §:ssä tarkoitetun tupakointikieltoa koskevan hakemuksen
käsittelyä
5) tupakkalain 91 §:n mukaista myyntipaikkakohtaista valvontamaksua, joka
peritään 1. tammikuuta voimassa olevista tupakkatuotteiden
vähittäismyyntiluvista sekä nikotiininesteiden vähittäis- tai tukkumyynnin
valvonnasta.
D) Lääkelaissa (395/1987) säädettyihin kunnan viranomaisten suoritteisiin, jotka
koskevat
1) 54 a § - 54 d §:n mukaisen nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvan
myöntämistä
2) 54 a § - 54 d §:n mukaisen nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvan
valvonnasta perittävää vuotuista valvontamaksua.
E) Eläinlääkintähuoltolaissa (765/2009) kunnalle säädettyihin velvoitteisiin
järjestää
1) 11 §:n mukaista peruseläinlääkäripalvelua kunnan järjestämällä
eläinlääkärin vastaanotolla (ns. 21 §:n mukainen ”klinikkamaksu”)
(arvonlisäverollinen)
2) 13 §:n mukaista kiireellistä eläinlääkäriapua kunnan järjestämällä
eläinlääkärin vastaanotolla (ns. 21 §:n mukainen ”klinikkamaksu”)
(arvonlisäverollinen)
3) 13 §:n mukaisesti päivystysaluetta varten keskitetty palvelu
yhteydenottoja varten (ns. ”maksullinen päivystysnumero”)
(arvonlisäverollinen)
4) 18 §:n mukaisesti palveluja varten tarpeelliset työvälineet (ns.
”laitemaksu”) (arvonlisäverollinen).
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2 § Maksujen määräytymisperusteet
Maksut perustuvat valvonnasta, matkoista, tarkastuksesta ja näytteenotosta
viranomaiselle aiheutuneiden kokonaiskustannusten määrään.
Kokonaiskustannuksiin kuuluvat tehtävän hoitamisesta aiheutuvat
toimintamenot, korot ja poistot sekä osuus hallintokustannuksista.
Valvontahenkilöstön työtunnin hinta on 53 euroa.
Ulkopuolisten palveluiden ja laboratoriotutkimusten maksut määräytyvät
aiheutuneiden kustannusten mukaan.
Viranomaisen suorittamasta erillisestä näytteenotosta peritään
tuntiveloituksen mukaan 53 euroa/tunti. Tarkastusten yhteydessä
tehtävästä näytteenotosta ei peritä erillistä maksua. Elintarvikevalvonnan
suunnitelmallinen näytteenotto ei ole erikseen maksullista, vaan sisältyy
valvonnan vuosittaiseen perusmaksuun.
3 § Käsittely- ja hyväksymismaksut
Tämän taksan soveltamisalueeseen kuuluvan lainsäädännön mukaisten
käsittely- ja hyväksymismaksujen määräämisen yleisenä perusteena on
menettelyn laajuus. Maksu määräytyy hakemuksen tai ilmoituksen käsittelyyn
käytetyn työajan perusteella. Käsittely- tai hyväksymismaksuun voi sisältyä
myös tarkastus, mikäli viranomainen katsoo sen aiheelliseksi. Käsittely- tai
hyväksymismaksuun sisällytetään myös mahdollisesta kuulemisesta,
vireilläolosta ja päätöksestä ilmoittamisesta aiheutuneet kustannukset.
Käsittely- ja hyväksymismaksua sovelletaan myös toiminnan olennaista
muuttamista koskevaan ilmoitukseen tai hakemukseen sekä
toiminnanharjoittajan vaihtumisesta ilmoittamiseen. Elintarvikelain
mukaisen toiminnan osalta maksu peritään lisäksi toiminnan
lopettamista koskevan ilmoituksen käsittelystä
4 § Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaan sisältyvien tarkastusten ja
tarkastusaikaan sisältyvien näytteenottojen maksut
Hyväksyttyyn valvontasuunnitelmaan perustuvasta tarkastuksesta peritään
valvontamaksu, joka perustuu tarkastukseen käytettyyn aikaan. Tarkastus
voi olla myös puhelimitse tai etäyhteydellä suoritettu tarkastus tai
haastattelu. Tarkastuksen sisällöstä sekä valvontakohdetyypin
tarkastukseen keskimääräisesti käytettävästä ajasta määrätään tarkemmin
valtakunnallisessa toimialakohtaisessa valvontaohjelmassa ja kuntayhtymän
elintarvikevalvontasuunnitelmassa ja laatujärjestelmässä. Kohteen
tarkastustiheys määräytyy riskinarvioinnin perusteella.
Jos kohteessa suoritetaan samalla tarkastuskäynnillä useamman
ympäristöterveydenhuollon lain mukainen tarkastus, peritään maksu
kalliimman tarkastusmaksun perusteella ja lisämaksuna 50 % halvemman
tarkastuksen maksusta.
Rekisteröidyn alkutuotannon suunnitelmallisen valvonnan tarkastuksista
ei peritä maksuja. Hyväksytyiltä itujen alkutuotantopaikoilta peritään
suoriteperusteiset maksut. Jos rekisteröityyn alkutuotantoon tehdään
uusintatarkastus laiminlyönnin johdosta, tarkastuksesta peritään maksu.

5 § Elintarvikelain mukaisista muista tarkastuksista perittävät maksut
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Euroopan unionin ulkopuolelle eläimistä saatavia elintarvikkeita vievien
elintarvikehuoneistojen valvonnasta peritään erillinen maksu siltä osin kun
vienti ostajamaan vaatimuksesta edellyttää tavallista kattavampaa valvontaa.
Maksu määräytyy tarkastuksiin kuluneen ajan perusteella.
Tarkastuksista, jotka voivat perustua elintarvikelain 55 – 64 §:ssä
tarkoitettujen toimenpiteiden valvomiseen, peritään maksu aiheutuneiden
kustannusten perusteella.
Lisäksi maksu peritään muustakin valvonnasta sekä siihen liittyvästä
tutkimuksesta sellaisena kuin virallista valvontaa koskevan valvontaasetuksen artikloissa 79 – 85 erikseen säädetään. Elintarvikkeiden
vientitodistuksista peritään kustannuksia vastaava maksu.
Lihantarkastuksesta perittävä maksu määräytyy tarkastukseen kuluneen ajan
perusteella.
6 § Vuosittain perittävä valvonnan perusmaksu
Kunta perii vuosittain 150 euron suuruisen valvonnan perusmaksun
(72 §) suunnitelmallisen elintarvikevalvonnan piirissä olevalta
valvontakohteilta, jotka harjoittavat itujen alkutuotantoa
hyväksytyssä itujen alkutuotantopaikassa, toimivat rekisteröidyssä
elintarvikehuoneistossa, toimivat hyväksytyssä
elintarvikehuoneistossa tai harjoittavat rekisteröityä
elintarvikekontaktimateriaalitoimintaa. Jos toimijan yhdessä
toimipaikassa harjoittama toiminta sisältää useita toimintoja,
valvonnan perusmaksu peritään vain yhden kerran.
Valvonnan perusmaksua ei peritä yleishyödylliseltä yhteisöltä,
kyläkaupalta, rekisteröidyiltä alkutuotantopaikoilta tai
pienimuotoiselta toiminnalta.
Valvonnan perusmaksusta vapautetut kyläkaupat ja yleishyödylliset yhteisöt
harjoittavat pääsääntöisesti rekisteröityä elintarviketoimintaa ja kuuluvat
suunnitelmallisen, riskiperusteisen valvonnan piiriin. Vaikka näiltä toimijoilta
ei peritä valvonnan vuosittaista perusmaksua, niiltä peritään elintarvikelain
73 §:ssä säädetyt suoriteperusteiset maksut.
Valvonnan perusmaksu peritään kalenterivuoden alussa.
Valvontakohteelta, joka lisätään kesken kalenterivuotta
suunnitelmallisen valvonnan piiriin, ei peritä valvonnan perusmaksua
kyseiseltä kalenterivuodelta. Jos toimija tekee ilmoituksen toiminnan
lopettamisesta kesken kalenterivuotta, valvonnan perusmaksun
periminen päättyy seuraavan kalenterivuoden alusta.
7 § Terveydensuojelulain mukaisista eräistä tarkastuksista ja mittauksista perittävät maksut
Terveydensuojelulain 27 §:n mukaisen terveyshaitan toteamiseksi tehdystä
mittauksesta peritään kustannusten mukainen maksu.
Terveyshaitan toteamiseksi tehty ensimmäinen tarkastuskäynti on maksuton.
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8 § Tupakkalain ilmoitusten ja hakemusten käsittelystä perittävät maksut sekä myyntiluvan
vuosittainen valvontamaksu
Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden myyntilupamaksu peritään vain
hyväksytyistä luvista. Myyntilupamaksu on saman suuruinen määräaikaisille
ja toistaiseksi voimassa oleville luville.
Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäis- ja tukkumyyntipaikkojen
vuosittainen valvontamaksu laskutetaan myyntiluvan haltijalta
kalenterivuosittain kaikista tammikuun 1. päivänä voimassa olevista
myyntiluvista. Uusien myyntilupien kohdalla maksun määräytymispäivä on
ensimmäisenä vuonna myyntiluvan myöntämispäivä. Jos vähittäismyyntilupa
myönnetään tai tukkumyynti- tai nikotiininesteiden vähittäismyynti-ilmoitus
tehdään kesken vuoden tai toimintaa harjoitetaan vuotta lyhyemmän ajan,
vuosittainen valvontamaksu peritään kuluvan vuoden kultakin
toiminnanaikaiselta kalenterikuukaudelta (40 €/kuukausi). Kesken vuoden
myönnetystä myyntiluvasta/ilmoituksesta tai alle vuoden määräaikaisista
myyntiluvista valvontamaksu laskutetaan myyntilupamaksun yhteydessä.
Tupakan myyntiluvan vuosittaisen valvontamaksun periminen lopetetaan luvan
rauettua. Maksua ei palauteta. Tupakka ja nikotiininesteiden myyntilupa- ja
valvontamaksut on esitetty erillisessä liitteessä (Liite 3).
9 § Lääkelain mukainen myyntilupamaksu ja myyntiluvan vuotuinen valvontamaksu
Lääkelain mukaisten nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntipaikkojen
vuosittainen valvontamaksu laskutetaan myyntiluvan haltijalta
kalenterivuosittain kaikista tammikuun 1. päivänä voimassa olevista
myyntiluvista. Uusien myyntilupien kohdalla maksun määräytymispäivä on
ensimmäisenä vuonna myyntiluvan myöntämispäivä.
Lääkelain mukaisten nikotiinivalmisteiden myyntilupa- ja valvontamaksut on
esitetty erillisessä liitteessä (Liite 3).
10 § Valvontamaksun määrääminen poikkeustapauksissa
Poikkeuksellisen suurta/pientä työmäärää vaativasta valvontasuunnitelmaan
sisältyvästä tarkastuksesta, jossa tarkastukseen käytetty aika poikkeaa
merkittävästi ennalta suunnitellusta, maksu voidaan määrätä enintään 50 %
4 § mukaista maksua korkeampana/alhaisempana.
Milloin tämän taksan soveltaminen johtaa asian luonne ja merkitys
huomioon ottaen ilmeiseen kohtuuttomuuteen, voidaan poikkeuksellisen
erityisistä syistä periä taksan mukaista maksua alhaisempi maksu tai maksu
voidaan jättää perimättä. Ilmoituksen tai hakemuksen käsittelymaksun tulee
kuitenkin tällöin olla pääsääntöisesti vähintään 50 % siitä maksusta, joka
muutoin perittäisiin.
Jos valvontakohteen kanssa etukäteen sovittua tai valvontaviranomaisen
tiettynä aikana tehtäväksi määräämää tarkastusta tai näytteenottoa ei
valvontakohteesta johtuvasta syystä voida tehdä, eikä sovittua tarkastus- tai
näytteenottoaikaa ole peruttu ennen tarkastusta, peritään valvontakohteelta
tarkastus- tai näytteenottomaksuna 50 euroa. Maksua ei kuitenkaan peritä,
jos valvontakohteella on ollut hyväksyttävä syy tapahtuneelle ja kirjallinen
selvitys syystä toimitetaan 14 päivän kuluessa tapahtuneesta.
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Valvontamaksun muutoksesta poikkeustapauksessa päättää vastuualueen
päällikkö.
11 § Hakemuksen peruuttaminen ja raukeaminen
Mikäli hakija peruuttaa hakemuksensa taikka asian käsittely kunnan
viranomaisessa raukeaa muusta syystä ennen päätöksen antamista ja
viranomainen on ryhtynyt oleellisiin toimiin hakemuksen käsittelemiseksi,
peritään taksan mukaisesta maksusta 50 %.
12 § Hakemuksen hylkääminen tai tutkimatta jättäminen

Hakemuksesta, josta on tehty hylkäävä päätös, peritään tämän taksan
mukainen maksu. Mikäli hylkäävän päätöksen perusteet ovat niin selkeät, että
asian laajemmalle käsittelylle ei ole ollut perusteita, voidaan maksu määrätä
50 % taksan mukaista maksua pienemmäksi.
Jos hakemus on päätetty jättää tutkittavaksi ottamatta, maksua ei peritä.
13 § Palautetun hakemuksen käsittelymaksu
Jos tuomioistuin palauttaa muutoksenhaun johdosta asian uudelleen
käsiteltäväksi, vähennetään tämän taksan mukaisesta maksusta, mitä
samassa asiassa aikaisemmin annetusta valvontaviranomaisen päätöksestä
on peritty.
Jos tuomioistuin muutoksenhaun johdosta kumoaa päätöksen sen johdosta,
että hakija ei ole ollut hakemansa hyväksymispäätöksen tarpeessa,
palautetaan mahdollisesti peritty maksu kokonaisuudessaan.
14 § Hyväksymismaksun ja ilmoituksen käsittelymaksun kohtuullistaminen
Jos hyväksymisen tai ilmoituksen käsittelyn vaatima työmäärä on
huomattavasti keskimääräistä pienempi, on maksun suuruus enintään 50 %
kyseisen toiminnan liitteessä mainitusta maksusta. Jos toiminnan
muuttamisen johdosta tehdyn hakemuksen tai ilmoituksen käsittelyn vaatima
työmäärä on huomattavasti keskimääräistä pienempi, on maksun suuruus
enintään 50 % kyseisen toiminnan liitteessä mainitusta maksusta.
Maksun muutoksesta päättää vastuualueen päällikkö.
15 § Maksusta, maksun palauttamisesta ja alentamisesta päättäminen
Maksusta, maksun palauttamisesta ja maksun alentamisesta päättää se
viranhaltija, jolle päätösvalta asianomaisten tehtävien osalta on delegoitu.
Mikäli päätöksen tekemistä ei ole delegoitu, maksun päättää vastuualueen
päällikkö.
Niistä maksullisiksi säädetyistä toimenpiteistä, joita ei ole mainittu tässä
taksassa, peritään maksu asian ratkaisemiseen toimivaltaisen viranomaisen
harkinnan mukaan tämän taksan yleisperusteluiden mukaisesti suuruudeltaan
enintään suoritteen tuottamisesta kuntayhtymälle aiheutuvaa tai
keskimääräistä kokonaiskustannusta vastaten.

16 § Maksun suorittaminen ja periminen
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Valvontasuunnitelman mukainen maksu laskutetaan tehdystä tarkastuksesta
lukuun ottamatta tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden tarkastuksia.
Maksu on suoritettava viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä. Jos
toimenpiteestä määrättyä maksua ei ole suoritettu eräpäivänä, peritään
viivästyneelle määrälle viivästyskorkoa eräpäivästä maksupäivään korkolain
(633/1982) mukaan. Maksumuistutuksesta peritään 5 euroa.
Mikäli tämän taksan mukaista maksua ei muistutuksesta huolimatta ole
maksettu, voidaan se periä ulosottotoimin ilman erillistä tuomiota tai päätöstä
siinä järjestyksessä kuin laissa verojen ja maksujen täytäntöönpanosta
(706/2007) säädetään EL (297/2021) 74 §, TsL (763/1994) 50 §,
TupL (549/2016) 25 b § ja LääkeL (395/1987) 54 d §.
Tupakan ja nikotiinivalmisteiden myyntiluvan vuosittainen valvontamaksu
laskutetaan kalenterivuosittain. Myyntiluvan vuosittaisen valvontamaksun
periminen lopetetaan luvan rauetessa.
17 § Voimaantulo
Maksut määräytyvät päätös- tai käsittelypäivämäärän voimassa
olevan taksan perusteella. Tupakan myyntilupavalvonnan
vuosimaksun suuruus määräytyy maksun tarkastushetkellä
voimassa olevan taksan perusteella. Elintarvikelain (297/2021) 72 §
mukaista vuosittaista valvonnan perusmaksua aletaan periä
1.1.2022 alkaen.

Tämä taksa tulee voimaan 1.7.2021
LIITE 1
LIITE 2
LIITE 3
LIITE 4

Elintarvikelain mukainen maksutaulukko
Terveydensuojelulain mukainen maksutaulukko
Tupakka- ja lääkelain mukainen maksutaulukko
Eläinlääkintähuoltolain mukainen maksutaulukko
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Elintarvikelain mukainen maksutaulukko

LIITE 1

Rekisteröidyn elintarviketoiminnan ilmoituksen käsittelymaksu on 150,00 euroa
Rekisteröidyn elintarviketoiminnan lopetusilmoituksen käsittelymaksu on 50 euroa
Valvonnan vuosittainen perusmaksu suunnitelmallisen valvonnan kohteilta 150,00 euroa
REKISTERÖIDYT ELINTARVIKEHUONEISTOT
MYYNTI
Toiminta 1
- Myymälät < 200 m2 (lähikaupat, kioskit)*
- Täyssäilykkeiden valmistus < 5000 kg/v
110
- Etämyynti: tuotevalikoiman laajuus < 100
erilaista tuotetta
- Myymälät 200 - 1000 m2 (marketit/tavaratalot)*
- Täyssäilykkeiden valmistus 5000-10000 kg/v
110
- Etämyynti: tuotevalikoiman laajuus 100-1000
erilaista tuotetta
- Myymälät > 1000 m2 ( super-/hypermarketit)*
- Täyssäilykkeiden valmistus > 10000 kg/v
160
- Etämyynti: tuotevalikoiman laajuus > 1000
erilaista tuotetta

Toiminta 2

Toiminta 3

Toiminta 4

110

160

190

160

190

220

190

220

265

* Myymälän kokoluokan pinta-alalla tarkoitetaan elintarvikkeiden myyntipinta-alaa.

Toiminta 1:

Ei kylmäsäilytystä vaativia elintarvikkeita
- Voi olla pakatun jäätelön myyntiä
- Voi olla valmistajan valmiiksi pakkaamia elintarvikkeita
tai irtotuotteita (esim. leipä, hedelmät, marjat,
vihannekset, irtokarkit tms.)

Toiminta 2:

Kylmäsäilytystä vaativia pakattuja elintarvikkeita
- Voi olla irtojäätelön myyntiä, myös jäätelökioskit
- Toimintaan voi kuulua esim.:
- raakapakasteiden paistopistetoiminta
- salaattibaarimyynti myymälässä, jos ainesosat
laitetaan myyntikalusteeseen omissa astioissaan
- itujen suoramyynti

Toiminta 3:

Muun elintarvikkeiden myynnin ohessa:
- Pakkaamattomien helposti pilaantuvien elintarvikkeiden
käsittelyä (esim. siivutus, fileointi, paloittelu, marinointi)
ja/tai valmistusta (esim. kypsennys, kuumennus,
savustus, salaattien valmistus tms.) palvelumyynnissä
- Myynnin yhteydessä pakkaamattomien elintarvikkeiden
ilmoitetaan olevan gluteenittomia tai soveltuvan
allergiaruokavalioon
- Omaa markkinointia, jossa käytetään väitteitä
- Raakamaidon suoramyynti
Ilmoitettavassa elintarvikehuoneistossa tapahtuva
rahtivalmistus
- Esim. yksityinen kuluttaja teettää elintarvikkeenkäsittelyn
kuten palvauksen omistamalleen eläinperäiselle
elintarvikkeelleen. Palvattu liha menee omaan
yksityiseen kulutukseen, ei myyntiin

Toiminta 4:

Muun elintarvikemyynnin ohessa:
- täyssäilykkeiden valmistus
- kylmäsavukalan tai graavikalan tyhjiöpakkaus
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TARJOILU
< 50 annosta/vrk
50 - 500 annosta/vrk
> 500 annosta/vrk
Suurkeittiö:
< 500 annosta/vrk
500 - 2000 annosta/vrk
> 2000 annosta/vrk
Toiminta 1:

-

Toiminta 2:

-

-

Toiminta 3:

Toiminta 2
130
160

Toiminta 3
160
190

Toiminta 4
190
220

160

190

220

265

110
130
160

130
160
190

160
190
220

190
220
265

Ei helposti pilaantuvien elintarvikkeiden käsittelyä
Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden vitriinimyynti
mahdollista
Raakapakasteleipomotuotteiden (esim. riisipiirakat,
pasteijat, pullatuotteet) paistaminen tarjolle voi olla osa
toimintaa
Pakatun jäätelön myynti voi olla osa toimintaa
Valmiiden elintarvikkeiden (esim. hot dog, panini,
lihapiirakka) kuumennus asiakkaalle voi olla osa
toimintaa
Ei ruoanvalmistusta
Esim. pienimuotoinen kahvila- tai kioskitoiminta
Helposti pilaantuvista elintarvikkeista vain valmiiksi prosessoitujen
(valmiiksi kypsennetty, kuten grillimakkarat, nakit jne., tai
valmistettu ja pakastettu odottamaan kypsennystä, kuten
jauhelihapihvi) elintarvikkeiden käsittely
Leipien täyttäminen, salaattien koostaminen tms.
Esim. pizzeriat, jossa pizzaa ja salaattia, liikkuva
elintarvikehuoneisto (ei raakojen helposti pilaantuvien
elintarvikkeiden käsittelyä), pikaruokaravintolat, salaattija voileipätarjoilupaikat

-

Suurkeittiö: tarjoilukeittiö; ei omaa ruoanvalmistusta,
valmiiksi kypsennetyn ruoan kuumentaminen, vähäinen
aamu- tai välipalan valmistus, kuten leipien
koostaminen, puuron ja perunoiden keittäminen,
kiisselin valmistaminen ym. voi olla osa toimintaa

-

Raakojen eläinperäisten elintarvikkeiden käsittely (valmistus alusta asti)
Aterioiden ilmoitetaan olevan gluteenittomia tai
soveltuvan allergiaruokavalioon
Esim. ruokaravintolat, joissa ruoanvalmistusta (esim.
kypsennys, savustus tms.), pitopalvelu, pizzeriat, joissa
laajempaa ruoanvalmistusta esim. kebabin kypsennystä

-

Toiminta 4:

Toiminta 1
110
130

-

Suurkeittiö: laitos- ja keskuskeittiö; valmistetaan ruokaa
ja annoksia, ruokaa ei valmisteta riskiryhmille

-

Riskiryhmille (päiväkoti-ikäiset lapset, vanhukset, sairaalapotilaat
ym.) ruokaa valmistavat elintarvikehuoneistot (vastaa toimintaa 3,
mutta valmistus tapahtuu riskiryhmille)

-

Suurkeittiö: laitos- ja keskuskeittiö esim. sairaalakeittiö
Suurkeittiö, joka on hyväksytty laitokseksi
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Toiminta 1

Toiminta 2

Toiminta 3

Toiminta 4

< 1 milj. litraa
< 10 000 kg
Ravintolisien valmistus/valmistuttaminen:
valikoiman suuruus 1-10 erilaista tuotetta

110

110

160

190

1 - 10 milj. litraa
10 000 - 100 000 kg
Ravintolisien valmistus/valmistuttaminen:
valikoiman suuruus 10-50 erilaista tuotetta

110

160

190

220

10 - 100 milj. litraa
100 000 - 1 milj. kg
Ravintolisien valmistus/valmistuttaminen:
valikoiman suuruus 50-100 erilaista tuotetta

160

190

220

265

> 1000 milj. litraa
> 1 milj. kg
Ravintolisien valmistus/valmistuttaminen:
valikoiman suuruus >100 erilaista tuotetta

190

190

265

290

TEOLLINEN TUOTANTO

Toiminta 1:

-

Toiminta 2:

-

Toiminta 3:

-

-

Toiminta 4:

-

Raaka-aineet tai valmiit tuotteet eivät edellytä lämpötilahallintaa
Tuotteiden koostumus tai pakkausmerkinnät eivät
edellytä erityisosaamista (suppea tuotevalikoima)
Esim. kasvisten pakkaaminen
Raaka-aineet tai valmiit tuotteet eivät edellytä lämpötilahallintaa
Pakastaminen
Tuotteiden koostumus tai pakkausmerkinnät eivät
edellytä erityisosaamista (laaja tuotevalikoima)
Esim. myllytoiminta, kahvinpaahto, marjojen
pakastaminen
Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden valmistus (edellyttää
lämpötilahallintaa)
Gluteiinittomien elintarvikkeiden valmistus
Allergeenejä sisältävien tuotteiden valmistus
(ristikontaminaatiovaara)
Sellaisten elintarvikkeiden valmistus, joiden koostumus
ja pakkausmerkintöjen hallinta ja valvonta vaatii
erityisosaamista (esim. lisäaineiden valmistus,
elintarvikeparanteiden käyttö, savustaminen,
vitamiineilla tai kivennäisaineilla täydentäminen,
ravintolisien valmistus)
Esim. kasvisten pilkkominen, raasteiden valmistus,
pakastevihannesten valmistus, hillojen valmistus,
jäätelön valmistus, einesten valmistus (esim.
pinaattiletut, pizzat, majoneesipohjaiset salaatit),
konditoriatuotteiden valmistus
Sellaisenaan syötävien kuumentamattomien helposti
pilaantuvien elintarvikkeiden valmistus (esim. salaatit,
voileivät)
Valmistusprosessi edellyttää erityisosaamista (esim.
täyssäilykkeiden valmistus)
Erityisille ryhmille tarkoitettujen elintarvikkeiden
valmistus (lastenruoat, äidinmaidonkorvikkeet,
vieroitusvalmisteet, ruokavalionkorvikkeet
painonhallintaan, kliiniset ravintovalmisteet)
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MUU ELINTARVIKETOIMINTA
Kuljetus (säiliökuljetus tai lämpötilasäädelty
kuljetus)
1 kuljetusväline

Toiminta 1

Toiminta 2

Toiminta 3

Toiminta 4

110

160

190

220

160

190

220

265

190

220

265

290

Kuljetus
(ei lämpötilasäädelty)
> 10 kuljetusvälinettä
Varastointi <1000 m2 (elintarvikkeiden
varastointipinta-ala)
Maahantuonti (EU, 3. maat) vähäistä,
Ravintolisät tuonti alle 50 erilaista tuotetta
Siipikarjan teurastus tilalla, myynti enintään
10 000 kg
Kanin teurastus tilalla, myynti enintään
5 000 kpl
Lahtivajat (luonnonvarainen riista)
Jäähileasemat
Kuljetus (säiliökuljetus tai lämpötilasäädelty
kuljetus) 2 - 10 kuljetusvälinettä
Varastointi 1000-10 000 m2 (elintarvikkeiden
varastointipinta-ala)
Maahantuonti (EU, 3. maat) keskisuurta
Ravintolisät tuonti 50-100 erilaista tuotetta
Siipikarjan teurastus tilalla, myynti
10 001 - 40 000 kg
Kanin teurastus tilalla, myynti
5 001 - 20 000 kpl
Kuljetus (säiliökuljetus tai lämpötilasäädelty
kuljetus) >10 kuljetusvälinettä
Varastointi >10 000 m2 (elintarvikkeiden
varastointipinta-ala)
Maahantuonti (EU, 3. maat) suurta
Ravintolisät tuonti >100 erilaista tuotetta
Toiminta 1:

Elintarvikkeiden varastointi ja kuljetus
- Kaikki, missä toiminta pelkkää varastointia tai kuljetusta,
ellei muu toiminta nosta toimintaan 2, 3, tai 4
- Jos elintarvikkeiden kuljetus ei edellytä kylmäkuljetusta
ja elintarvikkeet kuljetetaan kuormatilassa, vain yli 10
kuljetusajoneuvon toimijat tarkastetaan
- Jos elintarvikkeiden kuljetus edellyttää lämpötilasäätelyä
tai elintarvikkeet kuljetetaan säiliöautossa
- Jäähileasemat

Toiminta 2:

Elintarvikkeiden tuonti (sisämarkkinoilta ja kolmansista maista)
- Maahantuonti toimintatyypistä riippumatta (varastointi,
myynti, tarjoilu tms.), ellei muu toiminta nosta toimintaan
3 tai 4
Elintarvikkeiden lämpötilasäädelty varastointi

Toiminta 3:

Elintarvikkeiden tuonti (sisämarkkinoilta tai kolmansista maista)
- Sellaisten elintarvikkeiden (ml. ravintolisät) tuonti, joiden
koostumus ja pakkausmerkintöjen hallinta ja valvonta
vaatii erityisosaamista

-

Toiminta 4:

Salmonellaerityistakuutuotteiden
sisämarkkinakauppatuonti sellaisista maista, joille ei ole
myönnetty salmonellaa koskevia erityistakuita
Ilmoitettavassa elintarvikehuoneistossa tapahtuva
laitosmainen toiminta (1258/2011 4 § tarkoitettu
eläinperäisten elintarvikkeiden käsittely)
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Elintarvikkeiden tuonti (sisämarkkinoilta tai kolmansista maista)
- Erityisille ryhmille tarkoitettujen elintarvikkeiden tuonti
(lastenruoat, äidinmaidonkorvikkeet, vieroitusvalmisteet,
laihdutusvalmisteet, ruokavalionkorvikkeet, kliiniset
ravintovalmisteet)

PAKKAUS- JA MUU KONTAKTIMATERIAALIALAN TOIMINTA
Pieni tai keskisuuri kontaktimateriaalitoiminta*
- Materiaalilaatuja 1-3
- Tuotantomäärä < 100 kpl/vuosi tai < 10000 kg/vuosi
- Tuotanto ja varastotilojen pinta-ala < 100 m2
- Henkilömäärä < 15
- Liikevaihto < 2 milj.€/ vuosi
- Hyvin pienet kontaktimateriaalipajat, esim. pienet keramiikkapajat
Suuri kontaktimateriaalitoiminta*
- Materiaalilaatuja 4-8
- Tuotantomäärä 100-1000 kpl/vuosi tai 10000 - 1 milj. kg/vuosi
- Tuotanto- ja varastotilojen pinta-ala 100-500 m2
- Henkilömäärä 15-100
- Liikevaihto 2-10 milj.€/vuosi
Erittäin suuri kontaktimateriaalitoiminta*
- Materiaalilaatuja > 8
- Tuotantomäärä > 1000 kpl/vuosi tai > 1 milj. kg/vuosi
- Tuotanto- ja varastotilojen pinta-ala > 500 m2
- Henkilömäärä > 100
- Liikevaihto > 10 milj.€/vuosi

Toiminta 1

110

Toiminta 2

160

160

190

190

190

* Kokoluokaksi valikoituu se luokka, jossa vähintään kolme ko. luokkaa kuvaavaa kriteeriä täyttyy. Jos missään luokassa ei täyty kolme
kriteeriä, kokoluokaksi valitaan se luokka, johon kohde kuuluu materiaalilaatujen määrän perusteella.

Toiminta 1:

Maahantuonti
Tukkujakelu / markkinointi
- Materiaalit eivät ole tarkoitettu erityisesti pikkulapsille
eikä kyse ole valmistuksesta tai jatkojalostuksesta

Toiminta 2:

Valmistus / jatkojalostaminen
Pikkulapsille tarkoitettujen kontaktimateriaalien (esim. tuttipullot,
lastenruokapakkaukset) valmistus / jatkojalostaminen, maahantuonti tai
tukkujakelu / markkinointi
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HYVÄKSYMISTÄ EDELLYTTÄVÄ TOIMINTA
Hakemuksen käsittelymaksut

Suunnitelmallinen valvonta
Tarkastus

Uusi toiminta

Toiminnan
muutos

940
600
400
300

470
300
200
150

320
265
220
160

940
600
400
300

470
300
200
150

320
265
220
160

600
500
400
300

300
250
200
150

265
220
160
110

940
600
400
300

470
300
200
150

320
265
220
160

400

200

220

Munapakkaamo alle 10 000 kg/v

300

150

160

Munatuotteiden valmistelaitos
yli 10 000 kg/v

600

300

265

Munatuotteiden valmistelaitos
alle 10 000 kg/v

400

200

220

Varastolaitokset
Eläimistä saatavia elintarvikkeita varastoiva
laitos

280

140

160

280

140

160

Suunnitelmallinen
valvonta

Uusintatarkastus
100
100

Liha-alan laitokset
yli 1 milj kg/v
100 000 - 1 milj kg/v
10 000 - 100 000 kg/v
alle 10 000 kg/v
Kala-alan laitokset
Kalajalosteiden valmistus
yli 1 milj kg/v
100 000 - 1 milj kg/v
10 000 - 100 000 kg/v
alle 10 000 kg/v
Tuoreet kalastustuotteet
yli 1 milj kg/v
100 000 - 1 milj kg/v
10 000 - 100 000 kg/v
alle 10 000 kg/v
Maitoalan laitokset
yli 2 000 000 l/v
50 000 – 2 000 000 l/v
alle 50 000 l/v
Muu maitoalan laitos
Muna-alan laitokset
Munapakkaamo yli 10 000 kg/v

Alkutuotanto
Itujen alkutuotantopaikka
Alkutuotanto

Maidontuotanto
Muu eläinperäinen alkutuotanto
Muu alkutuotanto

0
0
0

100
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MUUT MAKSUT
Euroopan unionin ulkopuolelle elintarvikkeita vievän
toimijan 51 §:n 1 momentissa tarkoitetusta valvonnasta
sekä mainitun pykälän 2 momentissa tarkoitetusta
vientitodistuksesta.
27 § mukainen ante mortem tarkastus
Ostajamaan edellyttämä Euroopan unionin ulkopuolelle
eläimistä saatavia elintarvikkeita vievien elintarvikehuoneistojen tavanomaista kattavampi valvonta
Elintarvikemääräysten noudattamatta jättämiseen
perustuvien toimenpiteiden valvonta (muu kuin
suunnitelmallinen valvonta)

53 €/h käytetyn työajan mukaan

Käytetyn ajan mukaan, kuitenkin
vähintään 53 €
53 €/h

106 € / tarkastus
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Terveydensuojelulain mukainen maksutaulukko

LIITE 2

Ilmoituksenvaraisen toiminnan ilmoituksen käsittelymaksu on 150,00 euroa
TERVEYDENSUOJELUN VALVONTA
Ilmoituksenvarainen tai
hyväksymistä edellyttävä toiminta

Suunnitelmallinen valvonta ja määräysten
valvonta sekä ilmoituksen käsittelyyn liittyvä
tarkastus
Tarkastus

Uusintatarkastus

Majoitus- ja ravitsemustoiminnassa annetussa laissa (308/2006) tarkoitettu majoitusliike
Julkinen majoitushuoneisto
huoneita 1 - 50

150

100

huoneita yli 50

300

100

leirikeskus tai vastaava
majoituskohde

200

100

150

100

Yleiseen käyttöön tarkoitettu sauna

Yleinen uimahalli, uima-allas, uimala, uimaranta tai kylpylä
uimahalli / kylpylä (hygieniatarkastus)

200

100

allastekniikka iso

150

100

allastekniikka pieni

100

100

muu yleinen allastila

150

100

EU-uimaranta

150

100

muu yleinen uimaranta tai -paikka

150

100

< 50 oppilasta

150

100

50 ≤ 200

200

100

> 200

300

100

Koulu tai oppilaitos

Päivähoitopaikat, lasten- tai ryhmäperhepäiväkodit, esiopetustilat, kerhotilat
< 25

100

100

25 - 70

200

100

> 70

300

100

Jatkuvaa hoitoa antava sosiaalialan laitos tai vastaanottokeskus
< 25 asukaspaikkaa

100

100

25 - 50

200

100

> 50

300

100
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Solariumliike, tatuointiliike, kauneushoitola tai muu huoneisto, jossa harjoitetaan ihon
käsittelyä
asiakaspaikkoja alle 3

100

100

asiakaspaikkoja 3 tai enemmän

150

100

Julkinen kuntosali tai muu liikuntatila

200

100

100

100

100

100

Vedenjakelualue
Vedenjakelualue, johon talousvettä
otetaan toiminnanharjoittajan omilla
laitteilla käytettäväksi osana julkista tai
kaupallista toimintaa, TsL 18 a § (esim.
vesiosuuskunnat, joilla ei ole omaa
kaivoa/vedenottamoa)
Yhteisessä käytössä oleva
vedenottamo tai vesisäiliö, josta vettä
otetaan vedenkäyttäjien omilla laitteilla
talousvetenä käytettäväksi vähintään 50
henkilön tarpeisiin tai vähintään
10 kuutiometriä vuorokaudessa (m3/d)
TsL 18 a §
Muut
Muut vastaavat laitokset tai huoneistot,
joissa harjoitetusta toiminnasta saattaa
aiheutua käyttäjälle terveyshaittaa

Maksu käsittelyaikaan perustuen (53 €/h)

Asian vireilläolosta ilmoittaminen

Kustannusten mukaan

Ulkopuoliset palvelut ja selvitykset

Kustannusten mukaan

HYVÄKSYMISTÄ EDELLYTTÄVÄ
TOIMINTA

Hakemuksen
käsittelymaksut

Suunnitelmallinen
valvonta

Uusi
toiminta

Toiminnan
muutos

Perustarkastus

Uusintatarkastus

Talousvettä toimittavat laitokset
(vähintään 5000 käyttäjää tai
yli 1000 m³/d)

400

200

300

150

Talousvettä toimittavat laitokset
(vähintään 50 mutta alle 5000 käyttäjää
tai vähintään 10 mutta alle 1000 m³/d)
tai muu asetuksen 1352/2015 mukainen
kohde

300

150

200

100
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Talousvettä toimittavat laitokset (alle 50
käyttäjää tai alle 10 m³/d) tai muu
401/2001 asetuksen mukainen kohde

200

100

100

50

TsL 20 § 2 mom. mukainen
riskinarviointi

Maksu käsittelyaikaan perustuen (53 €/h)

SÄTEILYLAIN 173 §:n muk.
SOLARIUMVALVONTA

Maksu käsittelyaikaan perustuen (53 €/h)

NÄYTTEENOTTO- JA TUTKIMUSMAKSUT
Näytteenotto viranomaisen suorittamana
Talousvesi
Uimavesi (yleinen uimala, uimahalli,
uimaranta, kylpylä sekä yleinen
virkistys-, kuntoutus- ja hieronta-allas)

50 €/näyte
•

uimarannat 30 €/ranta

•

altaat 30 €/allas

•

muu uimavesinäytteenotto 53 €/tunti

Muut (liittyen 1-12 kohdissa mainittujen
ilmoitusten/hakemuksen/tarkastuksen
perusteella annettujen määräysten
valvontaan, paitsi jos sisältyvät
asunnossa tai muussa oleskelutilassa
suoritettujen toimenpiteiden maksuihin)

53 €/tunti

Näytteenotto muun kuin viranomaisen
suorittamana

Kustannusten mukaan

Laboratoriotutkimukset

Kustannusten mukaan
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ASUNNOSSA TAI MUUSSA OLESKELUTILASSA SUORITETTUJEN TOIMENPITEIDEN
MAKSUT
MATERIAALI
Materiaalinäytteenotto

53 € näytteenottokerta
53 €/h yli tunnin vievästä näytteenotosta

Materiaalinäyte
mikrobipitoisuus (homeet, hiivat ja
sädesienet)
mikrobien tunnistaminen (homeet,
hiivat ja sädesienet)

Tutkimusmaksut määräytyvät kustannusten
mukaan

MELU
Melumittaus
asunnot
muut kohteet

53 €/h (minimi 53 €)
53 €/h + muut mahdolliset kustannukset,
esim. matkakustannukset

Yö ja viikonloppumittaukset
ilta 18 - 22

15 % korotettu

yö 22 - 7

30 % korotettu

lauantai

50 % korotettu

sunnuntai

100 % korotettu

ULKOPUOLISEN ASIANTUNTIJAN KÄYTTÖ
Ulkopuolisella asiantuntijalla teetettävät
tutkimukset ja mittaukset

Kustannusten mukaan
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LIITE 3

Tupakka- ja lääkelain mukainen maksutaulukko
TUPAKKALAINVALVONTA

Myyntilupahakemusten ja -ilmoitusten käsittely
Tupakkatuotteiden tai/ja nikotiininesteiden
vähittäismyyntilupahakemuksen käsittely

200 €

Tukkumyynti-ilmoituksen käsittely

200 €

Tupakkatuotteiden, nikotiininesteiden ja tukkujen vuosittainen valvontamaksu
Myyntipaikan kukin tupakkatuotteiden tai
nikotiininesteiden myyntipiste

500 €

Tukkumyyntipaikan kukin myyntipiste tai
nikotiininesteiden myyntipiste

500 €

79 §:ssä tarkoitetun tupakointikieltoa koskevan hakemuksen käsittely
Asuntoyhteisön hakemuksen käsittely tupakointikiellon
määräämistä varten

Maksu käsittelyaikaan perustuen
53 €/h + asiakirjakustannukset

LÄÄKELAINVALVONTA

Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiä koskevan
ilmoituksen käsittely,
- mikäli myyntipisteitä on yli 1 kpl, korotus
käsittelymaksuun
- myyntipisteitä yli 5 kpl, korotus seuraavaa 5
myyntipistettä kohti

100 €
+ 10 € kpl
+5

Nikotiinivalmisteiden valvontamaksu
Nikotiinivalmisteiden valvontamaksu jokaiselta
myyntipaikalta

53 €
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Eläinlääkintähuoltolain mukainen maksutaulukko

LIITE 4

Eläinlääkintähuoltolain (765/09) 21 § mom. mukaan kunta voi periä ns. klinikkamaksun
kotieläimen omistajalta tai haltijalta kunnan järjestämistä toimitiloista ja työvälineistä sekä
avustavan henkilökunnan palkkauksesta aiheutuvien kustannusten kattamiseksi silloin,
kun kotieläintä hoidetaan eläinlääkärin vastaanotolla.
MAKSUN PERUSTE
Klinikkamaksu
Kajaani, Sotkamo, Suomussalmi
- vastaanotolla ei tehdä toimenpidettä, (rokotus tms.) tai
pieni toimenpide (silmätulehdus tms.)
-

potilaalle tehdään pieni toimenpide, jossa hoitaja avustaa
potilaalle tehdään laaja, aikaa vievä toimenpide,
(leikkaus, pitkäkestoinen nestehoito tms.)
Klinikkamaksu
Paltamo, Kuhmo, Puolanka, Hyrynsalmi, Vuolijoki
Hoitajatyö, itsenäinen hoitajan toimenpide

MAKSUN SUURUUS
(sis. alv 24%)

8€
15 €
25 €
8€
15 €

Laitemaksu, röntgen

5 € / kuva

Laitemaksu, ultraäänitutkimus

5€

Laitemaksu, verianalyysi
- LaserCyte
- Muut analysaattorit

1,3 * tarvikekulujen hinta

Catalyst One

1,3 * tarvikekulujen hinta

Laitemaksu, CRP (koira)

13 € / näyte

Laitemaksu, Vetscan

5 € / näyte

Laitemaksu, Hammaskivenpoistolaite

5€

Maksun perii eläimen omistajalta tai haltijalta vastaanotolla työskentelevä eläinlääkäri.
Maksua ei peritä, jos eläimen omistajalla on esittää kuitti aiemmin peritystä
klinikkamaksusta ja kysymyksessä on kahden kuukauden sisällä saman yksittäisen
eläimen jatkohoidosta. Hoidettaessa useita saman omistajan eläimiä samalla
käyntikerralla, peritään vain yksi klinikkamaksu. Myös pentuetarkastuksista peritään vain
yksi maksu.
Taulukossa esiteltyjen maksujen lisäksi eläinlääkäri perii kunnan eläinlääkäritaksan
mukaiset palkkiot sekä syntyneet tarvike- ja lääkekustannukset.

